
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2019/2020 
 

 

 

Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

             čp. 148, 512 42 Poniklá 

             IČO: 72743077 

             IZO: 102442908 

             tel. 481585206 

             email: zs@ponikla.cz 

 

 

Charakteristika:  Úplná základní škola - 9 ročníků, 6 tříd 

 Třídy a počty žáků:  I. třída /1. a 2. ročník/          22 /10, 12/ 

         II. třída /3., 4. a 5. ročník/    26 /10, 9, 7/ 

       VI. třída                                  7 

       VII. třída                               12 

       VIII. třída                               7 

   IX. třída                                 5 

 

V loňském školním roce se v naší škole začalo vzdělávat 79 dětí. 

V listopadu byl udělen jednomu dlouhodobě nemocnému žákovi 

dodatečný odklad, v lednu jeden žák přestoupil na jinou školu.  

 Součástí školy je školní jídelna /vývařovna+výdejna/, ve které se 

 stravovalo 91 žáků a zaměstnanců, a jedno oddělení školní družiny s 30 

 zapsanými žáky. 

 

 

Zřizovatel školy: Obecní úřad Poniklá 

 

 

Vedení školy: Mgr. Zdeněk Vinklář – ředitel školy  

                         

 

 

Školská rada:   

 

Dne 24. 10. 2005 schválila Rada obce Poniklá založení Školské rady Základní školy Poniklá, 

která má 6 členů. V loňském školním roce se sešla třikrát (listopad, únor, červen). Kromě 

schválení příslušné dokumentace se věnovala otázkám budoucího rozvoje a propagace školy.  

   

 

  

Škola vyučovala ve všech ročnících podle ŠVP pro základní vzdělávání - ,,Malá škola – 

péče pro každého“,  č.j. 85/2007. 

 

 

 

 

 

mailto:z.s.ponikla@quick.cz


Personální zabezpečení činnosti školy: 

 

V loňském školním roce měla škola 14 fyzických pracovníků – 10 pedagogických /ředitel, 2 

učitelé a 3 učitelky na 2. stupni, 1 učitel a 2 učitelky na 1. stupni, jedna vychovatelka ŠD/ a 4 

správní /vedoucí ŠJ, 1 kuchařka a 2 uklizečky/. Přepočteno na plné úvazky se jedná o 9,21 

pedagogických a 3,5 správních zaměstnanců / školník zaměstnán na DPP/.      

Většina pedagogických pracovníků splňuje kvalifikační předpoklady pro výuku na základní 

škole – 94% hodin bylo odučeno kvalifikovanými učiteli.  

 

 

Zápis k povinné školní docházce: 

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR kvůli epidemii onemocnění Covid 19 se 

zápis uskutečnil 28. 4. 2020 pouze formální formou bez přítomnosti dětí. K přijetí 

k základnímu vzdělávání bylo podáno 18 žádostí, 13 dětí bylo přijato k základnímu 

vzdělávání na naší škole, 5 dětem byl umožněn odklad. Do první třídy nastoupilo 12 dětí, 

z toho tři děti po odkladu školní docházky. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení v 9. ročníku: 

 

Typ SŠ: gymnázium SOŠ SOU 

Počet žáků:         0   3    1  

 

 

Výsledky vzdělávání žáků: 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. celkem 

Počet žáků 9 12 10 9 7 7 12 7 4 77 

Prospělo 

s vyznamenáním 
8 10 10 8 4 5 5 5 1 56 

Neprospělo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Snížená známka 

z chování 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pochvaly 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 

 

 

 

Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami 

 

Speciální vzdělávací potřeby Počet 

Individuální vzdělávací plán 2 

Podpůrná opatření 1. stupně 0 

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně 11 

 

 

 

 

 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

DVPP 2019/2020 
 

Název akce 
DVPP 

Tematické zaměření 
(není-li zřejmé z názvu 
akce) 

Počet 
zaměstnanců 

Časový 
rozsah 

Školící 
instituce 

Finanční 
náročnost 

Letní dílna eTwinning 2020 1 4 dny/24 h NPS pro 
eTwinning 

v ČR 

0 Kč 

Základní kurz práce s učebnou SmartClass+ 2 2 dny/6 h AV Media 0 Kč  

Začínáme s interaktivní tabulí SMART 

Board a SMART výukovým softwarem 

9 2 dny/8 h AV Media 16 200 Kč 

Líný učitel 4 4 h MAS 

Jilemnice 

0 Kč 

Školení Pasco 5 4 dny/16 h AV Media 0 Kč  

Systém Škola Online - webinář 10 3 h Bakaláři 

software s.r.o. 

0 Kč 

Robotel – Smartclass - webinář 1 2 x 1 h AV Media 0 Kč 

 

 Tyto vzdělávací kurzy byly součástí dodávky odborných učeben v rámci projektu „ZŠ 

Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání“. 

Vzdělávací akce Začínáme s interaktivní tabulí SMART Board a SMART výukovým 

softwarem byla hrazena v rámci projektu ,,Kvalitní vzdělání pro všechny - ZŠ Poniklá“ 

financovaného z OP VK. 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů: 

 

Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, který byl realizován i v průběhu 

minulého školního roku. Činnosti spojené s prevencí sociálně patologických jevů se prolínají 

několika předměty, především Vo a Čaz. V průběhu 1. pololetí jsme museli opakovaně řešit 

výchovné problémy jednoho žáka IX. třídy – opakované porušování školního řádu 

(vyrušování, napadení spolužáka, používaní mobilu během vyučování), totálně pasivní přístup 

ke vzdělávání, neomluvené hodiny. Protože se jednalo o žáka z problematické rodiny, který 

už strávil několik let v dětském domově, byl opět na základě svého chování z rozhodnutí 

příslušných orgánů přeřazen do speciální školy a umístěn do dětského domova. 

 

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti: 

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Září: 

4. ročník – Dopravní hřiště Košťálov – (výcvik - teorie + jízdy) 

1. - 5. ročník - beseda s Policií ČR 

4. – 9. ročník - SD Jilemnice – Výukový projekt Planeta Země - Kolumbie 

1. - 9. ročník – Exkurze Krkonoše – Kotelní jámy, Dvoračky – ve spolupráci s KRNAP 

 

Říjen: 

7. - 9. ročník – Jazyková animace – výuka němčiny zábavnou formou 

 

Listopad 



1. – 9. ročník - Halloween – zábavně-naučná hra ve škole 

1. – 9. ročník - Projektový den – 30 let od sametové revoluce 

1. - 9. ročník – Zábavná věda – chemické pokusy 

1. – 3. ročník – vystoupení žáků na vítání občánků v Poniklé 

1. – 3. ročník - vystoupení žáků na Stříbrných podvečerech v Poniklé 

 

Prosinec 

1. – 9. ročník - vánoční tvoření – projektový den 

1. – 4. ročník – vystoupení žáků v pečovatelském domě v Poniklé 

1. – 4. ročník - vánoční zpívání v kostele na sv. Jakuba 

1. – 9. ročník – vánoční jarmark v ZŠ Poniklá (společně s OÚ Poniklá)  

 

Leden 

1.- 9. ročník – Tříkrálová sbírka - dobrovolníci 

 

Únor 

1. – 9. ročník - taneční vystoupení „Kaleidoskop“ taneční skupiny Paul Dance, Jilemnice 

1. - 3. ročník – prvouka v Muzeu krkonošských řemesel v Poniklé 

1. – 9. ročník - Eko-Kom – vzdělávací akce o třídění odpadu 

3. a 5. ročník - V. Dvořák, Písečníci a bludný asteroid – autorské čtení  

 

Březen 

5. - 9. ročník – Staré pověsti české – divadelní představení, Jilemnice 

1. – 4. ročník – divadelní představení Kočky, Jilemnice 

 

 

Účast žáků školy v soutěžích 

únor – olympiáda v Čj  

únor – olympiáda v Aj  

 

Účast žáků ve sportovních soutěžích 

září – Atletický čtyřboj 

prosinec – OF ve florbalu mladších žáků 

 

Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

V tomto školním roce škola nabídla žákům tyto zájmové útvary: 

- Sportovní hry /1. - 4. ročník/ 

- Náboženství /1. - 9. ročník/ 

- Florbal /6. - 9. ročník chlapci/ 

- Florbal a jiné sportovní hry /3. - 5. ročník/ 

- Keramika /1. - 9. ročník/ 

- Čtenářský klub /3. - 5. ročník/ 

- Klub komunikace v cizím jazyce /7. - 9. ročník/ 

- Klub zábavné logiky a deskových her /2. – 6. ročník/ 

 

 

Při volnočasových aktivitách škola dlouhodobě spolupracuje se ZUŠ Jablonec nad Jizerou, 

která na naší škole vyučovala výtvarnou výchovu a hru na flétnu, a ze ZUŠ Jilemnice, která 

nabízí hru na klavír a na kytaru. Dále se v naší škole připravují pod vedením DDM Rokytnice 

n. J. mažoretky a pod vedením Sokol Poniklá cvičitelky aerobiku. 



 

I v tomto školním roce třídíme ve škole odpad a škola je stále sběrným místem pro 

recyklovatelný odpad. Děti, které nosí sběrné suroviny, získávají body do celoroční soutěže a 

při závěrečném vyhodnocení si vybírají ceny podle úspěšnosti. 

Při prezentaci na veřejnosti škola využívá vlastní webové stránky, školní časopis Poškolák a 

místní zpravodaj Pod horami, do kterého pravidelně přispívá.  

V prosinci se škola podílela na pořádání vánočního jarmarku v Poniklé, který probíhal 

v budově a těsné blízkosti základní školy.   

 

 

Výsledky inspekční činnosti ČŠI 

 

V loňském školním roce na naší škole neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Kladný výsledek hospodaření ve výši 120 803,00 Kč byl po schválení ZO Poniklá převeden 

na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (SÚ 432). 

 

 

Výsledek hospodaření za rok 2019

Příjmy:

příspěvky a dotace na provoz celkem 8 337 408,00 Kč 

dotace NIV Kú Lk 6 074 690,00 Kč 

dotace OÚ Poniklá 2 100 000,00 Kč 

dotace EU šablony 142 493,00 Kč     

poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných z. 445 226,00 Kč     

čerpání fondů -  Kč                   

příjmy z doplňkové činnosti -  Kč                   

ostatní příjmy 7 755,00 Kč         

celkové příjmy: 8 790 389,00 Kč 

Výdaje:

náklady na platy pracovníků školy 5 080 830,00 Kč 

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, FKSP 1 756 576,00 Kč 

výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 93 847,00 Kč       

ostatní provozní náklady 1 738 333,00 Kč

celkové výdaje: 8 669 586,00 Kč  
 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola se nezapojila do žádného s těchto programů. 



Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

Projekty financované z cizích zdrojů 

 

V průběhu školního roku probíhal projekt s názvem „Kvalitní vzdělání pro všechny - ZŠ 

Poniklá“, který je financován v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Z tohoto projektu jsou financovány různé aktivity jdoucí nad rámec běžné výuky. První 

aktivitou je Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Doučování probíhalo 

jedenkrát týdně po dobu 60 minut ve dvou skupinách – I. stupeň, II. stupeň. Cílem aktivity je 

zopakovat a upevnit si probírané učivo v hlavních předmětech (Čj, M, Aj) podle 

individuálních potřeb přihlášených dětí. Děti by si také měly udělat představu, jak své 

dovednosti a znalosti rozvíjet při samostatné domácí přípravě. 

Další aktivitou jsou volnočasové kluby pro žáky ZŠ. Kluby probíhají jednou týdně po dobu 

90 minut. Kromě klubu zábavné logiky a deskových her / rozvoj logického (ale i 

informatického) a strategického myšlení žáků/, který jsme už realizovali v předešlých dvou 

letech, mohly děti navštěvovat čtenářský klub /četba knih, rozhovor o četbě, práce s textem/ a 

klub komunikace v cizím jazyce / rozvoj komunikačních schopností v cizím jazyce/. 

Dále jsou z projektu hrazeny náklady /pomůcky, doprava, vstup, odměna vedoucího 

pedagoga/ na projektové dny, a to jak ve škole, tak mimo školu. My jsme loni zrealizovali ve 

spolupráci s KRNAP projekt „Poznáváme Krkonoše“, ve spolupráci se společností Marstafit 

s.r.o. projekt „Vědecké laborky“ a učitelé pod vedením paní Stránské projekt „30 let 

svobody“. 

V 1. pololetí pedagogové absolvovali 2 bloky semináře „Začínáme s interaktivní tabulí 

SMART Board a SMART výukovým softwarem“. 

Projekt bude realizován ještě v průběhu následujícího školního roku a je podpořen celkovou 

částkou 482 226,- Kč. 

 

V průběhu tohoto školního roku také pokračoval projekt „ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání“, jehož celkové náklady jsou 27,5 mil. Kč 

a je spolufinancován z Integrovaného operačního programu dotací ve výši 21 mil. Kč.  

Po celkové rekonstrukci školní budovy se dodavatelská firma věnovala výstavbě interiérů 

v nové přístavbě školy a následně úpravě vnějšího prostoru za školou. 

 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi 

 

Na naší škole nepůsobí odborová organizace a tak je spolupráce s ČMOS PŠ velmi omezená. 

 

 

 

V Poniklé dne 10. 10. 2020                                                              Mgr. Zdeněk Vinklář 

                                                                                                                ředitel školy 

   

  

 

  

 


